URTEKO JARDUERA PLANA
2019-20 ikasturtea

Ordiziako Berritzegunea G04

AURKIBIDEA
1.SARRERA

1

2.BERRITZEGUNEKO URTEKO HELBURUAK
2.1- Hezkuntza sailaren jarraibide eta lehentasunezko
ildoetatik eratorriak
2.2- Berritzegunearen Hobetzeko Plan Estrategikotik
eratorriak

3
3
13

3.ANTOLAMENDU ALDERDIAK
3.1- Egutegia eta ordutegia
3.2- Ikastetxeen banaketa
3.3- Batzordeak, barne lan taldeak
3.4- Eremuetako arduradunak

15
15
16
18
19

4.PRESTAKUNTZAKO JARDUERA-PROGRAMA

20

5.LAGUNTZA ZERBITZUETAKO LANGILEEN TALDEKO LAN
PLANA
5.1- Taldeetako lan planak
5.2- Banakako lan planak

25

6. BARNE FORMAZIOA

38

1

25
35

1. SARRERA

Urtero bezala, ikasturte berriarekin batera, ikastetxeotako irakasleon prestakuntzarako,
berrikuntzarako eta aholkularitza eskaintzeko, Berritzegunearen Urteko Jarduera Plana
osatzen dugu.
Gure Laguntza Zerbitzutik aholkularitzak bi testuinguru izan ohi ditu:
-

AHOLKULARITZA IKASTETXEAN BERTAN (aholkulari-erreferenteak
koordinatua) eta

-

PRESTAKUNTZA JARDUERAK BERRITZEGUNEAN (mintegiak, ikastaroak,
jardunaldiak, elkar-trukeak, topaketak..).

Azken bi ikasturteetan bezala, Ikastetxe Publikoen Ikasturte Hasierako Ebazpenak
jasotzen duen moduan -1.2. ataleko b) azpiatalean “prestakuntza – plana” izenburupeanBerritzeguneon
oinarrizko
prestakuntza-gunea ikastetxea izango da,
PRESTAKUNTZA EGITASMO GLOBALAren (2017-2020) bidez oinarrizko formazioa irakasle
guztiekin partekatzeko helburuarekin.
Azken ikasturte honetarako Matematika eta Zientzia konpetentzien ingurukoak ditugu
gehienak, baina baita HTI eta Konpetentzia digitalari buruzkoak ere. Hauen xedea bada,
bestalde, gelaratzeko praktika berritzaileak hautatzea, inplementatzea eta ikastetxean
orokortzen joateko prozesuak sendotzea. Baita gainerako ikastetxeekin “Partekatuz ikasi”
modalitatearen bidez edota irakasleen gune digitalean kokatuz, lankidetzan eraldatzen
jarraitzea.
Hona hemen bada, elkarrekin eraikitzen segi nahiko genukeen bidea, gure Hezkuntza
Sisteman ditugun ikasle guztiek eskola inklusiboetan parte izan daitezen.
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2.BERRITZEGUNEKO URTEKO HELBURUAK

2.1- Hezkuntza sailaren jarraibide eta lehentasunezko ildoetatik eratorriak
HEZKUNTZA-KOMUNITATEAREN PRESTAKUNTZA
JARDUERA-EREMUAK

PRESTAKUNTZAEKIMEN GLOBALA

ZONAKAKO
MINTEGIEN
DINAMIZAZIOA

ZUZENDARITZATALDEENTZAKO
PRESTAKUNTZA

Ekipoak/Aholkulari
tzak

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPEN-ADIERAZLEAK,
hala badagokio.

P
M

G04 ZEHAZTAPENAK
Ikus I Eranskina (19/20 PEG-aren plangintza).

L5.1.1 Ikastetxe publiko guztiei eman zaie
prestakuntza, Prestakuntzako Ekimen Globalaren
bidez, konpetentziak ebaluatzeko esparru
orokorraren garabidean.
L1.2.1 Ikastetxe publikoen % 95ean irakasleek
prestakuntza jaso dute ikasleen profil
konpetentziala garatzeko metodologien arloan,
Prestakuntza Ekimen Globalaren bidez.

· Erreferentziako
aholkularitzak
· BG zuzendaritzak

Ikus II Eranskina (2019/20 Ikasturteko Mintegien eskaintza).

Honako eremu hauek nahitaez eskaini beharko
dira:
· Zuzendaritza-taldeak
· Hizkuntza Proiektua - Irakurketa Plana –
Eleaniztasunerantz (Hizkuntza komunikazio
konpetentzia areagotzen)
· STEAM
· Kontsultoreak eta orientatzaileak
· Sare Hezkuntza
· Elkarbizitza-Hezkidetza
· Normalizazioa

AHOLKULARITZA
GUZTIAK

· PRL/HIPI
L1.1.3 Ikastetxeetako zuzendaritzen lekuko
mintegietan, 18 Berritzeguneetako zuzendaritzek
P
Practicumari buruzko dekretua eta Practicumeko
M ikasleentzako materiala landu dituzte.
1.3.3 Ikastetxeetako zuzendaritzen % 75ek zonakako
zuzendaritza-mintegietan parte hartu dute.

BG zuzendaritzak

BG zuzendaritzak
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BG Zuzendaritza, Zuzendaritza Mintegia eta Aholkulari
Erreferentearen bitartez.

BIZIKASI
PRESTAKUNTZA

P
M

STEAM
PRESTAKUNTZA

P
M

JARDUERA EGOKIEN
ZABALKUNDEA

P
M

FAMILIEN
PRESTAKUNTZA

P
M

HAUR HEZ.

PI

L1.3.1 Zuzendaritza-eginkizunetarako hautagaien
% 90ek bere profil konpetentzialari dagokion hasierako
prestakuntzan parte hartu ahal izan dute eta
akreditazioa jaso dute.
L1.3.2 Sailak prestakuntza eskaini die zuzendaritzaproiekturik gabeko zuzendaritzei.
L1.3.4 Partekatuz Ikasi modalitatearen esparruan, % 20
gehitu da zuzendaritza-taldeei beren eginkizunak
garatzen laguntzeko tutorizazio kopurua.
L1.2.4 Bizikasi ekimeneko BAT taldeen % 100ek eta
ikastetxe publikoetako zuzendaritzen % 95ek jaso dute
prestakuntza.
L1.5.2 Ikastetxeen % 80k prestakuntza eskaini diete
familiei Bizikasi ekimenaren esparruan.

L1.2.6 Steam estrategiarekin eta emakumeentzako
bokazio zientifikoekin lotura duten orientatzaileentzako
prestakuntza-ildoa txertatu da, soldata-arrakalari
lotutako egoera ere azpimarratuz.

BNagusia

BNagusia
BNagusia
BNagusia
Erreferentziako
aholkularitzak
BNagusia
BG zuzendaritzak
Erreferentziako
aholkularitzak
BNagusia
Orientaziomintegiaren
arduradunak

L1.4.2 Antolatutako jardunaldien % 90ek jardunbide
egokien hedapena barne hartzen dute, kasuan kasuko
aholkuetan zehaztutakoaren arabera.
L1.5.3 Berritzeguneek antolatu dituzten prestakuntzajardunaldien % 80k familien partaidetza sustatu dute.
2.3 Ikastetxe publikoetan, sei esperientzia pilotu jarri
dira martxan ikerketaren bitartez kontrastatutako
metodologietan oinarrituz, betiere haur-hezkuntzako
ikasleekiko esku-hartzea hobetzeko helburuarekin.
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Mintegi guztietan esperientziak partekatzeko prozesuak
bultzatuko ditugu (metodologia hau beste Mintegietara
orokortzeko ahalegina egingo da).

Aholkulari erreferenteak gutxienez hiruhilean behin bilduko
da BAT taldearekin, aipatu taldea dinamizatzeko asmoz
(ikastetxearen egoera diagnosia egin, proposamen berriak
martxan jarri…).
Eskola komunitatean —batzorde mistoen bidez—, marko
berria familiekin partekatzen dela bermatu behar da.
Orientazio eta Steam Mintegia bat egingo dute gai hori
lantzeko.

BG zuzendaritzak

Gipuzkoako Jardunaldietan jardunbide egokien
zabalkundearekin jarraituko da.

BG zuzendaritzak

Mintegi guztietan orientabideak emango dira familien
partaidetza kontuan hartzen duten jarduera eta ekimenak.

Haur-hezkuntza
etapako
aholkularitzak

Haur Hezkuntzako Mintegia martxan jarriko da eta sei
esperientzia pilotu horiek ezagutzeko aukera izango du,
datorren ikasturtean esperientzia pilotu bat martxan jartzea
proposatzeko.

HEZKUNTZA INKLUSIBOA ETA ANIZTASUNERAKO ARRETA
Ekipoak/Aholkularit
zak

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPENADIERAZLEAK, hala badagokio.

JARDUERA-EREMUAK

L2.3.12 «Hezkuntza Inklusiboa Garatzeko Esparru
Plana» hedatu da ikastetxe publikoen % 90ean,
Berritzeguneek antolatutako mintegien bitartez.
· AHOLKULARITZA
GUZTIAK

PM

PI
PM

3.1 Ikastetxeek inklusioaren esparruan jardunbide
egokiak parteka ditzatela sustatzea, Partekatuz
Ikasi programaren bitartez.
L2.2.9 Partekatuz Ikasi modalitatean, jardunbide
egoki inklusiboen eta jarduera arrakastatsuen
kopurua % 10 handitu da ikastetxeetan.

· AHOLKULARITZA
GUZTIAK
· BNagusia

DBHn aniztasunaren arretarako programak dituzten
ikastetxeentzako zonako mintegiak edo arreta dinamizatzea: HBSP,
curriculum-aniztasuna, programa osagarriak...

G04 ZEHAZTAPENAK
Zuzendaritza Mintegian —Plan hau aztertzeaz gain—,
zuzendaritza bakoitzak urrats berriak zeintzuk izango diren
definituko ditu.
Era berean, Mintegi guztietan edukiak inklusioaren ikuspuntua
kontuan hartuta landuko dira.
Plana oinarri bezala erabiliko da Aholkulari erreferenteen
eskuhartzeetan.
Orientazio Mintegian Plan honen ekarpenak aztertuko dira.
Era berean, Mintegi guztietan sustatuko da jardunbide egokiak
partekatzeko ahaleginak egingo dira.

Ikasgela abiapuntua izanik, irakasle guztiek, partaidetza
eta aprendizaia erraztuko dituzten metodologiak
erabiltzea bultzatuko da Berritzegunearen ekarpenetan.
Berritzeguneak eskainitako mintegietan DBHn aniztasunari
arreta eskainitako programak kontuan hartuko dira.

· Etapako
aholkularitzak
· HPBko
aholkularitzak

Ikastetxeetako figura espezifikoentzako (orientatzaileak,
aholkulariak, EHE irakasleak, PT irakasleak...) zonako mintegiak
dinamizatzea.

HPBko aholkulariek DBHn aniztasunaren arretarako programak
dituzten ikastetxeetako arreta dinamizatuko dute.
Ikastetxeetako figura espezifikoentzako mintegiak antolatuko
dira (Ikus II Eranskina)

Lau koordinazio-saio antolatzea zonako EAEekin
L2.3.6
«Autonomia
garatzeko
programa
PM
pertsonalizatuak» orokortu dira.
L2.2.15
Hezkuntza
bereziko
profesional
espezifikoentzako jarraibide eta orientabideetan
proposatutako koordinazio- eta prestakuntzaPM
proposamenak gauzatu dira, erkidego osoan modu
koordinatuan jarduteko.

BG zuzendaritzak

HPBko
aholkularitzak
BNagusia
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Kontsultore/PT mintegian eta ikastetxeetako eskuhartzean
“Autonomia garatzeko programa pertsonalizatuak” ideia
azaldu eta garatuko da.
Hezkuntza Premia Bereziak eta HLE-en arreta duten ikasleen
“Autonomia garatzeko programa pertsonalizatuak” egingo
dira.

PI

IKASLE
ETORKINAK

PI

PM
PC

PC

PC
PC
HEZKIDETZA

PC

PC
PC

PC

PC

4.1 Familien lankidetza eta partaidetza sustatzeko
gida bat egitea, gurasoekin, profesionalekin eta
hirugarren sektorearekin lankidetzan.
1.2 Eskola inklusiboaren eta kulturartekoaren
eremuan ikasle immigranteei hezkuntza-arreta
emateko II. Planaren (2016-2020) garapena.

BNagusia
Lehenbizi klaustroan eta ondoren HiPIekin landuko da.
AHOLKULARITZA
GUZTIAK

L2.2.7 Ekintza-plana ikastetxeen % 90ean hedatu da,
Berritzeguneek antolatutako mintegien bitartez.
1.1 Laguntza Zerbitzuetako (Berritzegune) langileak
hezkidetzan prestatzea, UPV/EHUren HEZKIDETZAN
ESKU HARTZEN ikastaroaren bitartez.
Berritzegune bakoitzeko pertsona bat izendatzea, ikastaroa
egin duen pertsona bakar bat ere ez badago.
1.1 Berritzegune guztietan egin dira mintegiak,
Berritzeguneentzako orientabideetan zehaztutako
maiztasunarekin.
1.1 Deialdiari atxikitako hezkidetza-proiektuak garatzen
dituzten Haur Hezkuntzako eta Oinarrizko Hezkuntzako
irakasle guztiei eskaini zaie oinarrizko prestakuntza.
1.1 Prestakuntza eman zaie orientazioko irakasleei eta
bizikidetzako arduradunei.
1.2 Ikastetxeetako elkarbizitzaren behatokian sartzea
ikastetxeak garatzen duen hezkidetzaren lanarekin
erlazionatutako funtzioak.
2.3 Ikastetxeen % 30ek, gutxienez, Hezkidetza Plan bat
egin dute.
2.4 Zonako Berritzeguneek jardunbide egokiak
identifikatu dituzte beren erreferentziako ikastetxeetan;
horiek Berritzegune Nagusiarekin egindako
koordinazio-saioetan jaso dira.
2.4 Partekatuz Ikasi ekimenaren deialdiak
hezkidetzarekin lotutako bi/hiru esperientzia hartzen
ditu barne, gutxienez, hezkidetzarekin lotuta.
3.1 Hainbat proiektu jarri dira martxan (Nahiko, Beldur
Barik, Gizonduz, Jabetuz).

AHOLKULARITZA
GUZTIAK

Aholkulari erreferenteak ikastetxeetan egindako bileretan
aipatu planaren ezarpena eta jarraipena egingo du.
EHUko ikastaroa egiteko Ordiziako BGak izendatu duen
pertsona Pilare Muxika Lopetegi da

BG zuzendaritzak

Zonako BGak
BNagusia

Ikus I eranskina, mintegien eskaintza taula

Zonako BGak
BNagusia

Geure zonaldean deialdiari atxikitako hezkidetza proiekturik ez
da onartu, aurretiaz parte hartuak baitziren. Hala ere,
beharrezko jotzen den neurrian prestakuntza eskainiko da.

Zonako BGak
BNagusia

Elkarbizitza-hezkidetza mintegira deituak izango dira eta baita
STEAM mintegiak genero ikuspegia landuko duen saiora ere.

Zonako BGak
BNagusia
Zonako BGak

Zonako BGak
BNagusia

Elkarbizitza-Hezkidetza mintegiak ikuspegi bateratua hartuko
duen neurrian, erraztuko du erlazioa bermatzea.
Mintegian partaide izango diren ikastetxe guztiek Hezkidetza
Plana egin, berregin edo hasi egingo dute.
Jardunbide egokiak bultzatzeko eta antzemateko ekimena
present izango dugu mintegi guztietan eta baita hezkidetzari
dagokionean ere. Eta BNko koordinazio-bileretan honen berri
luzatu.

Zonako BGak
BNagusia
Zonako BGak
BNagusia
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Momentu honetan daukagunaren gainean aberastea izango da
helburua eta ikastetxeen artean esperientziak partekatu eta
ahal bada zabaltzea.

PC
PC
PC
PC

PA
AC
C

PAA
CC
ADIMENGAITASUN
HANDIKO
IKASLEAK

PAA
CC
PAA
CC

PAA
CC
PAA
CC

ARRETA
GOIZTIARRERAKO
ESPARRU-PLANA

1.1 Hezkidetzari buruzko ikastaro zehatzak eskaini dira
Prest Gara Planaren esparruan (banakako ikastaroak).
1.1 Hezkidetzako prestakuntza txertatzea
ikastetxeetako zuzendaritza-talde berriei zuzendutako
ikastaroetan.
1.1 BAT taldeen hezkidetzako prestakuntza bermatzea.
2.2 Bizikasi ekimenerako diseinatutako tutoretzamaterialek oinarriekin lotutako gaiak barne hartzen
dituzte.

BNagusia
BNagusia
BNagusia
BNagusia

Adimen-gaitasun handiko ikasleentzako jarduketaplana hedatzen eta martxan jartzen laguntzea

BG zuzendaritzak
· Etapako
aholkularitzak
· HPBko
aholkularitzak

1.1 Plana komunitateari hedatzea.

2.4 Zonako Berritzeguneetan prestakuntza-jarduerak
antolatzea eta sendotzea ikastetxeetako figura
garrantzitsuekin (zuzendaritza-taldeak, aholkulariak,
orientatzaileak), ikasle horiei ematen zaien hezkuntzaarloko erantzunari dagokionez (taldeak, curriculumaren
egokitzapena, metodologia eta ebaluazioa).
3.5. Ikasle horien premiei erantzuteko plan
pertsonalizatuaren eredu bat diseinatzea eta ezartzea.
3.6. Sailaren webgunean eskura jartzea laguntzeko
materialak eta jardunbide egokiak, hezkuntza-arloko
erantzuna emateko.
3.7. Kodifikazio diagnostikoaren (W67) ardatzei
dagokien kontzeptualizazioa eguneratzea eta adostea
ikasle horientzat.
3.8. Erregistratutako identifikazioen berrikuspenean
maiztasuna ezartzea, gaitasun handiak dituzten
ikasleak monitorizatzeko helburuarekin.
3.12 Orientabideak eman zaizkie irakasleei, adimengaitasun handiak ageri diren eremuetan ebaluazioak
egokitzeko.

BG
zuzendaritzak

HPBko
aholkularitzak

BNagusia

HPBko
aholkularitzak

Ikastetxetako ohiko arretan gauzatuko da.

BNagusia
Ikastetxetako ohiko arretan gauzatuko da.

Arreta Goiztiarrerako Esparru-planak zabaltzen
eta abian jartzen laguntzea.
PM
PI

Zuzendaritza taldean ,Orientatzailenean eta Kontsltore + PT
taldean landuko da.

· Etapako
aholkularitzak
· HPBko
aholkularitzak

L2.3.2 Haur Hezkuntzan, garapeneko zailtasunak
edo zailtasunak izateko arriskua duten ikasleen
hautemate-maila handitu da.
2.3 Goiz hautemateko eta goiz esku hartzeko
prozesuak garatzea eta ezartzea, hala garapen-
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zailtasunei dagokienez nola garapen goiztiarrari
dagokionez, ohiko ikasgelan egin beharrekoa eta
gizarte, osasun eta hezkuntzako guneko beste
eragile batzuekin lankidetzan.

Zonako mintegien dinamizazioa

ELKARBIZITZA
BIZIKASI

PI
PM

1.1 Eskola-jazarpenaren aurkako BIZIKASI ekimena
garatzea; ekimen horrek bizikidetzako konpetentzia
garatzen du erkidegoko ikastetxe publiko guztietan.
L2.2.1 Lehen eta Bigarren Hezkuntzako ikastetxeen
% 90ek BAT Taldeak ekimena ezarri dute beren
ikastetxeetan.

P
M

Ikus II Eranskina.

· B Nagusia

Aholkulari erreferenteak jarraipena egingo du.

· Erreferentziak
o
aholkularitzak

Ikastetxeei arreta ematea, baldin eta Berritzegunearen
aholkularitza eskatu badute irakasleentzako prestakuntzaprogramak garatzeko, eskola-giroa eta oro har bizikidetza
hobetzeko konpetentzia eta trebetasunei buruz.

«HAMAIKA ESKU»
PROGRAMA

· Etapako
aholkularitzak

· Erreferentziak
o
aholkularitzak

Hamaika Esku proiektuan parte hartzen duten
ikastetxeei aholkularitza ematea programak
proposatzen dituen ekintza-ildoa garatzeko.

Aholkulari erreferenteak erantzuna emango die ikastetxeen
eskariei..

· Erreferentziako
aholkularitzak
· HPBko
aholkularitzak

L2.2.5 Hamaika Esku programan parte hartu duten
ikastetxeen % 80etan, ikasleen emaitza akademikoak
hobetu dira.

ELEBITASUNA, HEZKUNTZA ELEANIZTUNAREN ESPARRUAN
JARDUERA-EREMUAK

ZONAKO
MINTEGIEN
DINAMIZAZIOA

Ekipoak/Aholkularit
zak
· HNP
aholkularitzak
· Etapako
aholkularitzak

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPEN-ADIERAZLEAK,
hala badagokio.

Irakurketa Planak barne hartzen duen hizkuntza-proiektua
egiten ari diren ikastetxeentzako zonako mintegiak edo
arreta dinamizatzea.
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Hizkuntza Komunikazio gaitasuna areagotzeko mintegian
landuko da (ikus II. Eranskina).

Ikastetxeetako hizkuntza-normalizaziorako zonako
mintegien dinamizazioa eta Ulibarri Programako
ikastetxeentzako aholkularitza.

· HNP
aholkularitzak
· HNP
aholkularitzak
· HE-LH etapako
aholkularitzak
· DBH BH etapako
aholkularitzak

Ikastetxeei arreta ematea, baldin eta Berritzegunearen
aholkularitza eskatu badute proiektu jakin batzuk
garatzeko, xedetzat dutenak ikastetxeko hizkuntza
guztietan hizkuntza-trebetasunak nola garatu lantzea eta
hizkuntzen tratamendu integral eta integratua lantzea.
AHOLKULARITZA

BG zuzendaritzak
Erreferentziako
aholkularitzak

Web instituzionalera igoko diren irakurketa-planen
berrikuspena.
PM

L1.2.3 Irakurketa Planaren proposamenak eta
Irakurgunea plataformako edukien hedapena
% 90ekoa izatera iritsi da ikastetxeetan, laguntzazerbitzuen aholkularitzari esker.

Hilero Ulibarri mintegian gauzatuko da.

PEG prestakuntza emango da ikastetxeetan eta aholkularitza
pertsonalizatua eskaera egiten duten ikastetxeei
Berritzeguneko Hizkuntza Taldearen bitartez (ikus I.
eranskina).
Berritzegune Nagusiko hizkuntza Foroan parte hartuko dugu
eta bertatik eratorritako ideia, proposamenak, lan ildoak
zonaldean eta mintegietan garatu.
Ikastetxeek dituzten Irakurketa Planen jarraipena,
aholkularitza eta zabalkundeaz Berritzeguneko Hizkuntza
Taldea arduratuko da.

STEAM ESTRATEGIA ETA IKASMATERIALAK, ETA INFORMAZIOAREN ETA KOMUNIKAZIOAREN
TEKNOLOGIAK
Ekipoak/Aholkularit
zak

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA ERDIESPENADIERAZLEAK, hala badagokio.

JARDUERA-EREMUAK

LH eta DBH aholkulari bana ikasturtean zehar antolatutako
koordinazio bileratara joango gara.

Mintegiak eta prestakuntza- eta aholkularitza-ekintzak
sustatzea, STEAM konpetentziak hobetzeko.
L4-A.1.- STEAM konpetentziei dagokienez, kanpoebaluazioetan lortutako emaitzak hobetzea.
STEAM
PRESTAKUNTZA

BG04 Berritzegunean mintegia antolatuko da, IKT eta Zientzia
aholkulariok koordinatuta (ikus II. Eranskina).
Erreferentziako
aholkularitzak

PM

Bereziki bultzatuko da ikastetxeetan ematen diren praktikak
denon artean partekatzera.
Matematika manipulatiboen tailerra antolatu da.
PEG moduluak urrera eramango dira (Ikus I. Eranskina)
Konpetentzien ebaluazioari arreta berezia jarriko da STEAM
mintegiko hainbat saioetan (bai PISA bai ISEIk liberatutako
itemen hausnarketaren bitartez).
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Lehen hiruhilekoan, erreferentziako aholkularitzek
saio bat antolatuko dute, gutxienez, STEAM ekimena
azaltzeko.

Urriaren 2an saioa antolatu da (ikus II. Eranskina)

L4-A.2.5 Zuzendaritza-taldeei prestakuntza eman
zaie, irakasleei laguntza eman diezaieten STEAM
esperientziak abian jartzeko.
L4-A.3.4 Irakasle orientatzaile eta aholkularientzako
prestakuntza-jarduerak sustatu dira, zientziarako eta
teknologiarako bokazioak sustatzeko, batez ere
nesken artean.
L4-A.2.3 STEAM proiektu bat aurkeztu duten
ikastetxeen kopurua % 10 igo da, 2018-2019
ikasturteko deialdiarekin alderatuta.

Zuzendarien Mintegian saio batean aurrera eramango da.

STEAM mintegiaren data batera Orientatzaileak eta
aholkulariak deituak izango dira (Otsailak 5)

Erreferentziako
aholkularitzak
STEAM DEIALDIA

ZIENTZIADIBULGAZIOA ETA
STEAM EKIMENA

PM

L4-A.3.3 STEAM berrikuntzako proiektuen sailaren
deialdian aurkeztutako proiektuetan generoaren
alderdia txertatu da.
L4-A.2.1 STEAM trukeekin eta esperientziekin lotutako
Haur eta Lehen Hezkuntzako ikastetxeen sare bat sortu
da, hezkuntzako bikaintasuna lortzeko prestakuntzaproiektuen deialdian, «Partekatuz Ikasi Esperientziak»
modalitatean.
L4-A.3.5 Prestakuntza zientifikoa eta zientziarekiko
interesa sutatuko duten jarduerak sustatzea ikasleetan.

PM

Bereziki landuko da mintegietan (Zuzendari, STEAM,
Orientatzaile…) eta aholkulariok ikastetxeetan.

BNagusia

Erreferentziako
aholkularitzak
B Nagusia
Administrazioa

L4-A.3.1 Gutxienez 3 ekimen egin dira emakumeen
presentzia sustatzeko STEAM munduan.
L4-A.4.1 Jardunaldi bat egin da, STEAM proiektuak
ezagutzeko.
L4-A.4.2 Zientzia-dibulgazioko jarduerak egin dira,
IGEetan eta elkarteetan.

Zuzendarien Mintegian azalpen orokorra egingo zaie
Aholkulari erreferenteek deialdia atera ondoren
Ikastetxeetako Zuzendaritza, BP edota irakasle talde batekin
proiektua sortzen lagunduko du.

STEAM mintegian bultzatuko da ikastetxeetan ematen diren
praktikak denon artean partekatzea.
Eta esperientzia hauetatik “Partekatuz Ikasi” deialdian tutore
bezala parte hartzeko hautagaiak bilatuko dira.
Antolatzen diren STEAMi buruzko ekintza eta jardunaldien
berri zabaltzea STEAM mintegian.
Zonaldean zientziaren zabalkuntzarako antolatzen diren
ekintzetan (Energia foroa, Lemniskata, …) aholkulari
erreferenteen bitartez parte hartzera animatzea.
-

BNagusia

L4-A.4.4 Erakundeekin zientzia-dibulgaziorako egiten
diren jarduerak ugaritu dira.

10

Bai mintegietatik bai aholkulariok sustatuko ditugu zentzu
honetan dagoeneko dauden ekintzak eta adibidetzat azaldu
beste ikastetxeek hartara parte hartzeko.
STEAM mintegiaren bitartez zonaldean zientzia zabalkundean
jarduten bai instituzioak bai pertsonen zerrenda bat sortu
kontaktuak errazteko.

Baliabideen hautaketa, sailkapena eta edukiak ontzea,
Amarauna web semantikorako.

IKT-AK INTEGRATZEA
IRAKATSI ETA IKASTEKO
PROZESUETAN

Zibersegurtasuna eta
Ziberbullyinga

AHOLKULARITZA
GUZTIAK

Eraldaketa teknologikoa eta pedagogikoa bultzatzera
bideratutako proiektuak dituzten ikastetxeetako –
batik bat Sare_Hezkuntza esperientzian parte hartzen
duten ikastetxeetako– ordezkarientzako zonako
mintegiak dinamizatzea.
Ikastetxean prestakuntza ematea, irakasleen
konpetentzia digitala garatzeko eta ikasketa-ingurune
pertsonal bat eratzeko Gaitasunaren Esparru
Bateratuaren testuinguruan.

· IKT aholkularitzak

· IKT aholkularitzak

IKT heldutasun-ereduaren mailaren ziurtagiria lortzeko
deialdian parte hartzen duten ikastetxeei aholkularitza
ematea eta auditoria egitea.
Ikastetxeetan bizikidetza «osasungarria» sustatze
aldera, Zibersegurtasunaren inguruko gaiak jorratuko
dira Berritzeguneko IKT zein Elkarbizitza mintegietan
(konpetentzia digitalaren ikuspegitik eta
Ziberbullyingaren jazarpenari aurre egitearren), bien
arteko elkarlan-saioak eskainiz zonaldeko ikastetxeei.

· IKT aholkularitzak
· Erreferentziako
aholkularitzak

IKT eta Bizikasi
aholkulariak

EBALUAZIO-PROZESUAK: BARNE- ETA KANPO-EBALUAZIOAK ETA IKASTETXEAREN URTEKO
PLANAK
JARDUERA-EREMUAK

KANPO-EBALUAZIOAK

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA
ERDIESPEN-ADIERAZLEAK, hala badagokio.

Ekipoak/Aholkularitzak

Ikastetxeei konpetentzietan
oinarritutako ebaluazio-ereduei buruzko
aholkularitza emango zaie, kanpoebaluazioetan liberatutako itemak
erabiliz eta beren ezaugarrietara
egokituz, ikastetxeek egiten dituzten

Erreferentziako
aholkularitzak
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BG04k sortutako STEAMeri buruzko errepositorioa
Amaraunan sartu (material didaktikoak eta idatzizko testuak
egokituak “Irakurriaren Ulermena”-ri begiratuz).
Urtean zehar IKTen mintegia bideratuko da, HH-LH eta BHko
IKTen dinamizatzaileentzat, bai ikastetxe publikoak bai
itunpekoentzat.
SHGn sortutako materialak Bgko Moodlen sartu partekatzeko.
PEGen IKTen moduluaren barruan bereziki PLE (NIA) garatzen
da eta aholkularitza ematen da, bereziki Symbaloo eta Moodle
guneak zabalduz.
IKT mintegian – STEAM mintegikideak deituak izango dira,
abenduaren 4an, Saioa: STEAM, Moodle eta PLE.
IKTen Heldutasun Ereduaren Auditoritzan parte hartuko dute
bailarako ikastetxe gehienek, bai publikokoek bai itunpekoek.
IKT mintegiko bi saioetara Bizikasi Mintegiko kideak deituko
dira. Basque Cibersecurity Centre-n eskutik:
Azaroaren 6a, 09:00-11:00, Ziberbullying modulua
Martxoaren 18a, 09:00-11:00, Zibersegurtasuna modulua

barneko ebaluazio-probak diseinatzen
laguntzeko.
Ikastetxeei aholkularitza ematea,
diagnostiko-ebaluazioarekin lotutako
gaiei buruz: txostenak interpretatzea eta
hobekuntza-planak egitea eta garatzea.
DIAGNOSTIKOEBALUAZIOA

BARNE-EBALUAZIOAK

PM

Ikastetxeetako zuzendaritza edota BPetan garatuko da esparru
hau

L5.2.1/2.2 Ikastetxeek oinarrizko
konpetentzien diagnostiko-ebaluazioak
egin dituzte Lehen Hezkuntzako (eta
derrigorrezko bigarren hezkuntzako)
etaparen erdian, Saileko zerbitzuek
emandako irizpide eta ereduen arabera,
eta aldian-aldian beren hobekuntzaplanak eguneratu dituzte, etapa erdiko
barne- eta kanpo-ebaluazioak batera
aztertuta.

Ikastetxeei aholkularitza ematea,
barneko diagnostiko-probak egiteko eta
zuzentzeko.

IKASTETXEEN AUTONOMIAN SAKONTZEA
JARDUERA-EREMUAK

PRESTAKUNTZA- ETA AHOLKULARITZA-EKINTZAK ETA
ERDIESPEN-ADIERAZLEAK, hala badagokio.

Ekipoak/Aholkularitzak

HAUSPOA

Ekimeneko ikastetxeentzako
aholkularitza eta jarraipena.

Erreferentziako
aholkularitzak
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Inklusio Planarekin hertsiki lotua dagoen programa honen
jarraipena egingo da ditugun ikastetxeetan.

2.2. Berritzegunearen Hobetzeko Plan Estrategikotik eratorriak
HELBURUAK

1.

Departamentuko ildoak zein
Berritzeguneko proposamenak
uztartuz, aholkularitza eta
Prestakuntza Ekimen Globala (PEG)
ikastetxeetan burutu

EKINTZAK

✓

Prestakuntza, adostutako ikastetxeekin bete
da. Intrawebetik hori frogatzen duen III.
eranskinetan jaso da.

Zuzendaritzaz gain zabalkundea emango da eskolako beste foro
batzuetan.

✓

Zuzendaritza eta Pedagogia Batzordetik at
beste foroetan esku hartzea egin da.

✓

Ikastetxeetan adostutako lan saioetan,
aurreikusitako eremuak landu dira.

Berritzeguneko aholkulariak presente egongo dira gutxienez
gela batean, praktika bertan inplementatzen denean,
irakasleei beren praktika hobetzen lagunduko dien
feedback-a eskaintzeko.
PEG prestakuntza ikastetxeetan burutu ahal izateko
lehentasunezko eremuen lanketa egitea barneko
batzordeetan eta behar denean partekatu guztion artean.
Elkarren arteko formazioan sakontzen jarraitu eta ikastetxe
barruko esku-hartzea koordinatu.

✓

Urtean zehar hiru hilabetero, gutxienez, jarraipena egin eta
aholkularitza eskaini ikastetxeetan:

✓

Ikastetxeko erreferenteak edota
moduluaren arduradunak, gutxienez gela
batean, interbentzioak eta proposamenak
egin ditu.
Klaustroko aktan landutakoa jaso da eta
proposamenak egin dira.
Prestakuntzen erregistro idatziak
mantentzea.
Prestakuntzetatik jasotako materialak,
estekak, dokumentuak, bideoak, gure
Berritzeguneko “Symbaloo” plataformaren
bidez partekatzea.
Ikastetxeen jarraipenerako oinarrizko tresna
bateratu bat sortu eta erabil da gutxienez
hiru hilabetean behin.
Erreferentziazko aholkularitzaren markoa
aholkulari guztion artean konpartitu eta
landu da.

2.

Ikastetxeetan geure esku-hartzea
gelako praktikarekin lotzea.

-

3.

Ikastetxetako prestakuntza
aholkularion artean landu

-

-

4.

Erreferentziazko aholkularitzaren
arreta sistematikoa indartu.

EBALUAZIO ADIERAZLEAK

19-20 ikasturtean amaitzeko falta diren moduluak emango dira,
kontuan hartuz aurten ikastetxe bakoitzean egindakoa eta guztia
prozesu bakar batean txertatuz.

-

o
o
o
o
o
o
o

PEG
Deialdietara aurkeztutako
proiektuak
Inklusio eta Hezkidetza planarekiko urratsak.
BAT taldearen jarraipena
Irakurketa Planaren eraginkortasuna.
Goi mailako gaitasunak dituzten ikasleekiko arreta.
Ikasle etorri berriei emandako harrera eta curriculumerako
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✓
✓
✓

✓

sarbidea.
o Item liberatuak
o IKTn erabilera geletan

5.

6.

Bileren prozedura, parte-hartze,
hausnartze eta ekitearen arteko
oreka hobetzen jarraitu.

-

Erakundeen arteko elkarlana
sarean egiten jarraitu.

-

-

-

7.

Taldekide berriei formazioa eta
laguntza eman.

-

-

Gai zerrenda egiterakoan gai nuklearraz gain sor daitezkeen
bestelako gaietarako denbora ere kontuan hartzea.
Ostiraletan klaustrokide guztien bertaratzea eta
partehartzea bermatzea lehenestea bestelako bileren
aurrean .
Erakundeen arteko sareko lana (Aspace, Gautena, Foru
Aldundia, Udaletxea, Osasun Mental Zentroa, Aransgi, CRI,
EOI, Goieki…): Bilera hauen sistematizazioarekin eta
elkarlanarekin jarraitzea
Zonako garapen agentziekin, mankomunitateekin eta
udalekin hainbat egitasmotan lankidetzan jardutea.
BGa, hezkuntza komunitateko partaide garenez, beste
eragile batzuekin elkarrekin lan-egiteko aurrera pausoak
emateko prest egotea.
Kurtso hasieran taldekide berrien jasotze, harrera eta
hasierako formazioa egitea.
Taldekide berriari dagokion batzordeko arduradunak
jarraipena edo laguntza eskaintzea.
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✓
✓

Gai zerrenda egiterakoan gai nuklearraz gain
sor daitezkeen bestelako gaietarako
denbora ere kontuan hartu da.
Presentzia eta parte hartzea areagotu da.

✓

Aipatutako erakundeekin eta eragileekin
elkarlanean aritu gara.

✓

Kurtso hasieran taldekide berrien jasoketa,
harrera eta hasierako formazioa egin da.
Taldekide berriari dagokion batzordeko
arduradunak jarraipena edo laguntza eskaini
da.

✓

3.ANTOLAMENDU ALDERDIAK

BERRITZEGUNEKO ORDUTEGIA:
ASTELEHENETIK OSTEGUNERA:

8:00etatik 16:00etara
OSTIRALETAN:
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8:00etatik 14:00etara

● 3.2 Ikastetxeen banaketa
Ikastetxe guztiek dute aholkulari erreferente bat eta HPBko aholkularia. Berritzegunean
bermatzen da euren koordinazioa eta elkar lana IATen bidez (Ikastetxeko Aholkulari Taldea).
Aholkulariez gain Berritzeguneko beste kide batzuk ere izaten dira ikastetxeetan, hala nola,
fisioterapeutak eta terapeuta okupazionalak. Ikastetxe bakoitzaren egoera eta beharren
arabera ezarriak izaten dira.
Hona hemen ikastetxez ikastetxe aholkularion banaketa:
HERRIA
Ataun

IKASTETXEA

ERREFERENTEA /HPBko AHOLKULARIA (IAT)

JOXE MIEL BARANDIARAN HLHI

Jose Mari de Juan / Gema Aldasoro

Beasain

ALKARTASUNA HLHI

Pello Akizu / Izaskun Baleztena

Beasain

MURUMENDI HLHI

Maria Tato / Nekane Esnaola

Beasain

LA SALLE S. JOSE HLBHIP

Beasain

BEASAINGO IKASTOLA HLHIP

Beasain

BEASAIN BHI

Beasain

GAUTENAko gela egonkorra

Izaskun Baleztena

Beasain

ASPACE gela egonkorra

Izaskun Baleztena

Beasain

EPA BEASAIN ORDIZIA HHI

Ezkio

EZKIO ITSASOKO HERRI ESKOLA

Gabiria

BALENTZATEGI HLHI

Idiazabal

AITA IPARRAGIRRE HLHI

Itsasondo

URKIPE HERRI ESKOLA HLHI

Lazkao

SAN BENITO IKASTOLA HLBHIP

Legazpi

HAZTEGI IKASTOLA HLBHIP

Koldo Lopez /Eva Aztiria

Legazpi

DOMINGO AGIRRE HLHI

Pello Akizu /Eva Aztiria

Legazpi

OLAZABAL BHI

Legorreta

UGARO HLHI

Olaberria

OLABERRIA HLHI

Ordizia

JAKINTZA IKASTOLA HLBHIP

Ordizia

URDANETA HLHI

Maria Tato /Gema Aldasoro

Ordizia

OIANGUREN BHI

Koldo Lopez /David Bilbao /Gema Aldasoro

Ordizia

GOIERRI L.E. (ZIG gela )

Ormaiztegi

SAN ANDRES HLHI

David Bilbao / Izaskun Baleztena
Eva Aztiria
Koldo Lopez / David Bilbao / Nekane Esnaola

Pilare Muxika
Maria Tato/ Gema Aldasoro
Eva Aztiria
Maria Tato / Eva Aztiria
Nekane Esnaola
David Bilbao / Nekane Esnaola

Koldo Lopez / David Bilbao /Gema Aldasoro
Pello Akizu /Nekane Esnaola
Nekane Esnaola
David Bilbao /Eva Aztiria

Izaskun Baleztena
Maria Tato / Nekane Esnaola
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Segura

LAIOTZ HLHI

Segura

EUSKAL GIROTZE BARNETEGIA

Urretxu

GAINZURI HLHI

Urretxu

J.M. IPARRAGIRRE BHI

Urretxu

URRETXU-ZUMARRAGA IKASTO.

Zaldibia

LARDIZABAL HLHI

Zerain

ZERAIN HLHI

Gema Aldasoro

Zegama

ATXURI HLHI

Jose Mari de Juan /Gema Aldasoro

Zumarraga

LA SALLE-LEGAZPI HLBHIP

Zumarraga

EPA URRETXU ZUMARRAGAKO
HHI

Jose Mari de Juan/ Eva Aztiria
Pello Akizu
Maria Tato /Izaskun Baleztena
Koldo Lopez / David Bilbao /Izaskun Baleztena
Gema Aldasoro
Pilare Muxika /Izaskun Baleztena

Izaskun Baleztena
David Bilbao

Fisioterapeuta: Begoña Ballesteros
Okupazio Terapeuta: Maria Huegun
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● 3.3 Batzordeak eta lan taldeak
Ordutegia
8:00 -8:30
8:30-9:00
9:00-9:30

Ast.

Ast.

Asteazkena

Osteguna

BP
9:15-10:30

Ostirala

HPB
9:00-11:00

Hizkuntza /
STEAM
BatzordeaK
9:00-11:00
PEG
Batzordea
9:00-11:00
(Hileko
azkeneko
ostiralean)

9:30-10:00
10:00-10:30
10:30-11:00
11:00-11:30
11:30-12:00

TALDE OSOA
(Klaustroa, IAT…)
11.30-13:00

12:00-12:30
12:30-13:00
13:00-13:30
13:30-14:00

Terap. Okupazionala,
Fisioterapeuta eta HPB
koordinatzailea

13:00-14:00
(hilean behin)

● BP- Batzorde Pedagogikoa: ZUZENDARIA, IDAZKARI DOKUMENTALISTA, ETAPA
AHOLKULARIAK , HPB KOORDINATZAILEA
● HPB- Hezkuntza Premia Berezia: HPB AHOLKULARIAK
● PEG Batzordea: ETAPATAKO ETA PROGRAMATAKO AHOLKULARIAK ETA ZUZENDARIA
● HIZKUNTZA Batzordea: BIGARREN HEZKUNTZAKO AHOLKULARIA ETA ULIBARRIKO
AHOLKULARIA


STEAM batzordea: BIGARREN HEZKUNTZAKO AHOLKULARIA ETA LEHEN HEZKUNTZA
AHOLKULARIA

● KLAUSTROA: ZUZENDARIA, IDAZKARI DOKUMENTALISTA, AHOLKULARI GUZTIOK
● IAT- Ikastetxeko Aholkulari Taldea: ERREFERENTEA + HPB AHOLKULARIA+ …
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3.4 Eremuetako arduradunak
AHOLKULARIA
ESPARRUA / ARLOA / GAIA

Izen-abizenak

Berrikuntza zuzendaritza eta
BGak

Pilare Muxika Lopetegi

Hizkuntzak

David Bilbao Beraza

Kontaktua
zuzendaritza@ordiziagune.eus

david@ordiziagune.eus

Aniztasuna

David Bilbao Beraza

david@ordiziagune.eus

Elkarbizitza/Hezkidetza

Pilare Muxika Lopetegi

zuzendaritza@ordiziagune.eus

HPB koordinazioa

Izaskun Baleztena Jauregi

hpbizaskun@ordiziagune.eus

Arreta Goiztiarra

Nekane Esnaola
Goikoetxea

hpbnekane@ordiziagune.eus

Hizkuntza Normalkuntza

Pello Akizu Lizarazu

pello@ordiziagune.eus

IKT

Jose Mari de Juan Fonseca

josemari@ordiziagune.eus

STEAM

Koldo Lopez Borobia

koldo@ordiziagune.eus

Haur H. – Lehen H.

Maria Tato Imaz

maria@ordiziagune.eus

19

4. PRESTAKUNTZAKO JARDUERA-PROGRAMA
4.1-IKASTETXEAN PEG (Prestakuntza Ekimen Globala) FORMAZIOA
HERRIA
Ataun
Beasain
Beasain
Beasain
Ezkio
Gabiria
Idiazabal
Itsasondo
Legazpi

IKASTETXEA

PEG MODULUAK
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia
Konpetentzia digitala
Hizkuntza trataera Integratua
Matematika Konpetentzia
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia
Konpetentzia Digitala
Matematika Konpetentzia
Matematika Konpetentzia

JOXEMIEL BARANDIARAN HLHI
ALKARTASUNA HLHI
MURUMENDI HLHI
BEASAIN BHI
EZKIO ITSASOKO HERRI ESKOLA
BALENTZATEGI HLHI

Hizkuntza Trataera Integratua
Zientzia Konpetentzia
Konpetentzia Digitala
Matematika Konpetentzia
Hizkuntza Trataera Integratua
Zientzia Konpetentzia
Hizkuntza Trataera Integratua
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia
Konpetentzia Digitala
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia

AITA IPARRAGIRRE HLHI
URKIPE HERRI ESKOLA HLHI
DOMINGO AGIRRE HLHI

Legazpi
OLAZABAL BHI
Legorreta
Olaberria
Ordizia

UGAROHLHI
OLABERRIA HLHI

Hizkuntza Trataera Integratua
Matematika Konpetentzia
Hizkuntza Trataera Integratua
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia
Hizkuntza Trataera Integratua
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia
Hizkuntza Trataera Integratua
Matematika Konpetentzia
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia
Hizkuntza Trataera Integratua
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia
Hizkuntza Trataera Integratua
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia
Konpetentzia Digitala
Matematika Konpetentzia
Hizkuntza Trataera Integratua
Zientzia Konpetentzia
Matematika Konpetentzia

URDANETA HLHI

Ordizia
OIANGUREN BHI
Ormaiztegi
SAN ANDRES HLHI
Segura
Urretxu

LAIOTZ HLHI
GAINZURI HLHI

Urretxu
J.M. IPARRAGIRRE BHI
Zaldibia
LARDIZABAL HLHI
Zerain

ZERAIN HLHI

Zegama
ATXURI HLHI
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4.2-BERRITZEGUNEAN EGINGO DIREN FORMAZIOAK
MINTEGIAK
IZENBURUA
ARDURADUNA

ZUZENDARIRTZA
TALDEAK
Pilare Muxika
ZUZENDARIA

ULIBARRI
PROGRAMA Pello
Akizu
NORMALKUNTZA
AHOLKULARIA

ELKARBIZITZA,
HEZKIDETZA ETA
BIZIKASI
Pilare Muxika
ZUZENDARIA

ORDUTEGIA
ASTEKO
EGUNA

9:00- 11:00
OSTEGUNA

14:30- 16:30
ASTEARTEA

9:00-11:00
ASTEARTEA

DATAK
Urriaren 3a
Urriaren 17a
Azaroaren14a
Abenduaren 12a
Urtarrilaren 23a
Otsailaren 20a
Martxoaren 26a
Apirilaren 23a
Maiatzaren 21a
Irailaren 17a
Urriaren 22/23a
Azaroaren 12a
Abenduaren 10a
Urtarrilaren 21a
Otsailaren 18a
Martxoaren 17a
Apirilaren 21a
Maiatzaren 19a

Urriaren 8a
Azaroaren 12a
Abenduaren 3a
Urtarrilaren 14a
Otsailaren 11a
Martxoaren 18a
Maiatzaren 12a

HELBURUAK

eta

IZENA EMATEKO ESTEKA

Zuzendaritza dimentsioak Hezkuntzaren Hobekuntza Planarekin uztartzea: jomuga eta eskuhartze estrategikoa; antolaketa eta funtzionamendua; lidergo pedagogikoa; barne eta kanpo
eragileen parte-hartzea eta lankidetza; eta aldaketaren kudeaketa eta ebaluazioa sustatzea.
http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04M01

Eskolako euskararen erabilera areagotzeko estrategiak konpartitu eta gelarako
proposamenak inplementatu.

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04M02

- Hezkidetza: II. Planaren ardatzak eta Hezkidetza eta kontsumoa (Begirada kontzienteak:
azaroaren 12a eta abenduaren 3a).
- Bizikasi: BAT taldearen eginkizunetan sakondu eta LH3.- 4. eta DBH 3.- 4. mailetarako
material berrien erabilera.
- Atxikimenduari buruzko prestakuntzarekin jarraitu JL Gonzalo Marrodan-ekin (irailaren 17, 24
eta urtarrilaren 28a, 15:00-17:00)

- Basque Cibersecurity Centre-n eskutik: Azaroaren 6a, 09:00-11:00, Ziberbullying modulua
Martxoaren 18a, 09:00-11:00, Zibersegurtasuna modulua
http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04M03
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HIZKUNTZA
KOMUNIKAZIO
KONPETENTZIA
AREAGOTZEN
David Bilbao
BH AHOLKULARIA

9:00-11:00
ASTEAZKENA

Urriaren 2a
Azaroaren 13a
Urtarrilaren 29a
Apirilaren 29a
Martxoaren 11a
Maiatzaren 27a

- Hizkuntzei lotutako proiektuen (Irakurketa Plana, Eleaniztasunerantz, Hizkuntza
Proiektua, HIPIak , Programa europarrak…) inguruko esperientziak eta informazioa
partekatzea.
- Hizkuntzen Trataera integrala lantzea: proiektu/unitate didaktikoen baitan, ikasleei
laguntzeko tresnak, jarduerak eta dinamikak (SIOP, CLIL) ezagutu eta proposatzea.
- Hizkuntza-komunikaziorako estrategiak lantzea. Irakurtzeko, idazteko eta
ahozkotasuna lantzeko aldamiotze-baliabideak lantzea, aniztasunari erantzunez.
- Irakurzaletasuna bultzatzeko tresnak, jarduerak eta dinamikak ezagutu eta
proposatzea.
- Ikastetxeen lankidetza eta gogoeta partekatua bultzatzea.
OHARRA: Eleaniztasun deialdian parte hartzen ari diren ikastetxeak, derrigorrez parte hartu behar
dute. http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04M07

HIPIen BILGUNEA
David Bilbao
HIZKUNTZA
BATZORDEA

HAUR HEZKUNTZA
Maria Tato
HH – LH
AHOLKULARIA

SARE-HEZKUNTZA
GELAN –IKTen
MINTEGIA Jose
Mari de Juan
IKT AHOLKULARIA

14:30-16.30
OSTEGUNA

9:00-11:00
OSTEGUNA

9:00-11:00
ASTEAZKENA

Irailaren 26a
Azaroaren 7a
Urtarrilaren 16a
Otsailaren 27a
Maiatzaren 7a

Urriaren 24a
Azaroak 21a
Urtarrilak 16a
Otsailak 13a
Martxoak 12a
Maiatzak 14a

Urriaren 16a
Azaroaren 6a
Abenduaren 4a
Otsailaren 12a
Martxoaren 18a
Maiatzaren 6a

- Kulturarteko ikuspegiaz gogoeta egitea.
- Ikasleen egoera ezberdinak eta eskolako hizkuntza(k) bereganatzeko faseak ezagutzea.
- HIPI irakaslean profila, eginkizunak, esku-hartze motak…
- Estrategia pedagogikoak eta metodologia egokiak ezagutzea.
- Eskolako hizkuntzak lantzeko baliabide didaktikoak ezagutzea, lantzea eta partekatzea.

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04C07
Ikastetxeetako proiektu pedagogikoak eta curriculumaren garapena:
- 237/2015 Haur Hezkuntzako Curriculum Dekretua
- Oinarrizko konpetentziak, zeharkakoak zein espezifikoak
- Etapako helburuak
- Ebaluazio irizpideak eta adierazleak
- Metodologia
- HH-LH lotura
http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04M05
- IKTen HELDUTASUN EREDUAren aholkularitza
- SARE-HEZKUNTZA GELAN proiektuaren aholkularitza
- MOODLEen prestakuntza
- IKTen aholkularitza - Basque Cibersecurity Centre-n eskutik:
Azaroaren 6a, 09:00-11:00, Ziberbullying modulua
Martxoaren 18a, 09:00-11:00, Zibersegurtasuna modulua
http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04M04
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STEAM
Koldo López
BH AHOLKULARIA

KONTSULTORE +
PT TALDEA
Gema Aldasoro
HPB AHOLKULARIA

15:00-17:00
ASTEAZKENA

9:00-11:00
OSTEGUNA

Urriaren 2a
Azaroaren 6a
Abenduaren 4a
Otsailaren 5a
Martxoaren 4a
Apirilaren 1a
Maiatzaren 6a
Azaroaren 7a
Urtarrilaren 30a
Otsailaren 27a
Martxoaren 26a
Apirilaren 30a

Irailaren 17a, 24a eta
urtarrilaren 28a
ORIENTATZAILEAK
Koldo López
BH AHOLKULARIA
eta Gema Aldasoro
HPB AHOLKULARIA

HEZK.
LAGUNTZARAKO
ESPEZIALISTAK
(HLE) Eva Aztiria
HPB AHOLKULARIA
ENTZUMENA ETA
HIZKUNTZA
IRAKASLEAK (EHI)
Izaskun Baleztena
HPB Taldea

Ikastetxeetan garatzen ari diren STEAM proiektuen diseinua eta jarraipena, STEAM
deialdiko helburuen ikuspegitik eta oinarrizko konpetentziei egiten dizkien ekarpenetatik.
STEAM proiektu anitz ezagutu proiektu berrien inspirazio izateko.
Abenduaren 4ko saioa 9:00 -11:00 ordutegian egingo da.
http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04M06
- Atxikimenduari buruzko lanketaren jarraipena (JL Gonzalo Marrodán : irailaren 17, 24 eta
urtarrilaren 28a 15:00-17:00
- Ezgaitasunaren giza eredua eta Eskola Inklusiboa
- Aprendizaiarako Diseinu Unibertsala (DUA) gizarte inklusiboagoa lortzeko.
- Adimen exekutiboa eta ikasketarako sarbide bezala.
- Espazioen garrantzia: TEACCH

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04M08
- Atxikimenduari buruzko lanketaren jarraipena (JL Gonzalo Marrodán: 15:00-17:00 (Irailaren
17, 24 eta urtarrilaren 28a)

Martxoaren 4a

- II. Inklusio Plana aztergai
Ebaluazio psikopedagogikoa Rosa Ortegarekin batera: urtarrilaren 21a eta otsailaren 4ean
Orientazio akademiko-profesionala eta generoa (STEAM proiektuen barnean) (martxoaren
4ean)
Orientazio akademikorako informazio eguneratua (data zehaztuko da)

15:00-17:00
ASTEAZKENA

Azaroaren 20a

Gelarako laguntza bisualak era digitalean sortu.
Ikasleekin bidelagun izatea.

14:30-16:30
ASTEAZKENA

Irailaren 9a
Urriaren 30a
Azaroaren 12a
Maiatzaren 20a

9:00-11:00
ASTEARTEA

Arzaroaren 5a
Urtarrilaren 21a
Otsailaren 4a

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04M09

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04C06
EHI irakasleriak bere funtzioarekiko irizpideak lantzea eta gai monografikoak jorratzea.
Eskola inklusiboan hizkuntza nola landu hausnartzea eta ekitea.

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04C04
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LAN TALDEAK
Taldeak bere kabuz antolatzen du bere jarduna. Ikasturtean zehar beste lan talde batzuk sor daitezke.
IZENBURUA

EGUNA

INGELESA

ASTELEHENA

ORDUTEGIA
14:30-16:30

IKASTAROAK
Ikasturtean zehar definitu eta zehaztuko dira ikastaro gehiago, sortzen diren beharrak eta lan ildoak aintzat hartuz. Mintegi desberdinei ere euren
egitasmoan lagun diezaiekete. Ikastaroek ez dute ziurtagiririk 10 ordu baino gutxiago den kasuetan, baina mintegi orduekin bat egiten dezakete hainbat kasutan.
IZENBURUA
ATXIKIMENDU ARAZOAK DITUEN IKASLEARI GELA
ARRUNTEAN LAGUNTZA

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04C01

EMAILEA

J L Gonzalo Marrodán
Psikologoa , adoptatutako ikasleei eskolan eman
beharreko erantzunean aditua

Ana Santiago
MATEMATIKA MANIPULATIBOA

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04C03

Legazpiko Olazabal BHIn matematika irakaslea,
matematika tailerrak gidatzen ditu. Ikus bloga:
txokomates

EGUNA

ORDUTEGIA

irailak 17, 24 eta
urtarrilak 28

15:00 - 17:00

Urriak 14, urriak 21,
azaroak 4
eta abenduak 9

16:00 - 18:00

Urriak 2

9:00 – 12:00

OSTIRALETAN
Urriak 25, azaroak 22,
urtarrilak 24, otsailak
28, martxoak 13 eta
maiatzak 22

9:00 - 11:00

Victor Moreno
IRAKURMENA LANTZEKO ESTRATEGIAK

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04C02
YOGA IKASGELAN
Yogaren onurak eta erabilpena hezkuntzan
Yoga eta konpetentziak. Bizikasi.
Yogaren helburuak eta lorpen adierazleak.
Eduki, jarduera eta baliabideak. Proiektuaren ebaluazioa.

http://g04.berritzeguneak.net/eu/inscripcion.php?codigo=1970G04C05

Idazlea eta irakaslea. Irakurketa eta idazketaren
irakaskuntzan aditua. Ikus hemen bere bloga.
Hitzaldia zuzeneko bideokonferentzia bidez
burutuko da, elkarreraginaren aukerarekin.

Lorea Perea
HH-LH irakaslea eta Yogak hezkuntzan duen
eraginean esperientzia duena
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5. LAGUNTZA ZERBITZUETAKO AHOLKULARIEN LAN PLANA
5.1. LAGUNTZA ZERBITZUETAKO LANGILEEN TALDEKO LAN PLANA
PEDAGOGI BATZORDEA
ZER
-Aholkularitza, prestakuntza eta
barne lanaren antolaketa
koordinatua ahalbidetu eta
diseinatzea
-Jardun plana era koordinatuan
eta norabide berekoan
eraikitzea.
-UJPren jarraipena eta
ebaluazioa.
-Barne Prestakuntza antolatzea.
-Gaien lanketarako erabiliko den
dokumentazioa (deialdiak, Saileko
dokumentuak, BNko proposamenak
e.a.) aholkulariok guztion eskura
jartzen dugula ziurtatzea.
Zonaldeko zuzendari guztientzako
mintegia prestatu, garatu eta
ebaluatzea.
Ikuskaritzarekin koordinazioarekin
jarraitzea.

NOLA

ADIERAZLEAK

-UJP eraikitze prozesu kolektiboaren dokumentazio
iturriak Helburuen atalean jaso den bezala eta
metodologia kooperatiboak erabiliz (uztailean,
irailean).
-Berritzeguneko batzorde guztien arteko koordinazioa,
hausnarketak eta lan ildoak bermatzeko
proposamenak eginez.
Hiruhilekoen bukaeran hainbat saioetan, ebaluazio eta
aurrerabideetarako erabiliz.
Klaustroan adostutako prestakuntza urtean zehar
sekuentziatuz ostiral eta “BG asteetan” (abenduan 19
eta 20, apirilean 2 eta 3an).
Adostutako online toki batean edota barneko sarean
guztiok bertan dokumentazioa kokatuta dagoela
ziurtatuz gure arteko lanketa kolektiboan txertatzeko,
batez ere inklusio ikuspegitik datozkigunak, Hezkuntza
Saileko web gunea eta BG Nagusikoa erabiliz.

-

Barne lanaren koordinazio bilerak lankidetzan burutu dira.

-

PBko kideek ordezkatzen duten taldearekin komunikazioa
ziurtatu da eta elkar-laguntza sustatu da.
Barne prestakuntza antolatu da eta barneko bileretan (dela
klaustroetan, dela batzordeetan) bidea eman zaio, Batzorde eta
klaustro aktetan jasotzen den bezala.
“BG asteetan” ebaluazio prozesuak burutu dira.

-

Aholkulariak lanerako behar duen dokumentazioa kokatuta
dagoela ziurtatu da.

Esanguratsuak diren urte honi dagozkion eremuak,
prozedurak, dinamika parte hartzaileen lanketaren
diseinua proposatu denon artean zehazteko eta
garatzeko, beti ere zuzendarien profila kontuan
hartuz.
PEGaren jarraipen zuzena bideratuz.

-

Zonaldeko zuzendaritza mintegiak UJPan aurreikusitako egunak
eta helburuen arabera gauzatu dira.
Parte hartze handia bermatu da, %90.

Ikastetxeetako hainbat egoera elkarrekin aztertu eta
baloratu dela bermatuz.
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-

-

-

-

Ikasturte hasieran eta beharren arabera koordinazioa eman da.
Ikastetxe publiko guztietan moduluen inplementazioaren
jarraipena elkar lanean egin da.
Ikastetxeetan ematen diren hainbat egoera aztertu eta
baloratu dela bermatu da.

KLAUSTROA
ZER

Departamentuko ildoak zein Berritzeguneko
proposamenak uztartuz, aholkularitza eta
Prestakuntza Ekimen Globala ikastetxeetan
burutu.

NOLA

PEG-a klaustro kideen artean partekatu eta ikastetxeko
prestakuntza uztarketa bermatuz.

ADIERAZLEAK

-

Taldeko kideen artean sinergiak, elkarlanak,
laguntzak…bideratu.

Saioetan bakoitzak dakarrenari denbora eskainiz.
Klaustroan zailtasunei talde moduan erantzunez.

-

Eskoletako arreta konpartitu eta aberastu.

Ikastetxeko eskuhartzeen gainbegiraketa eginez, bai
errenferentearena bai beste aholkulariena ere, adostutako
tresna erabiliz.
Klaustroetan mintegi eta ikastaroen jarraipena eginez.
Zonaldeko ikastetxe eta eragile sozialekin ditugun hartuemanetan sortzen diren eskaerak jasoz eta konpartituz.

-

Hiruhileko bukaeratan urteko plana berrikusiz.

-

Berritzegunetik kanpo (Lurralde arteko bileretan, BNan eta
BGko zuzendarien arteko bilerak…) jasotzen dena klaustro
bileretan azalduz.

-

Zonaldeko beharrak etengabe antzeman eta
asetzen saiatu, bai zonaldeko ikastetxeetan eta
bai bestelako eragile sozialekin..
Adostutako urteko plana aintzat hartu eta
hainbat unetan gainbegiratu.
Aholkulariek jasotako prestakuntza partekatzen
jarraitu.

-

-

Bileren prozedura, parte-hartze, hausnartze eta
ekitearen arteko oreka hobetzen jarraitu.

BPtik eta PEG Batzordetik gai zerrendan bitartez kontuan
izaten da parte hartze eta prozedura.

-
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PEG batzordeak prestakuntza partekatu du
klaustroan.
PEG moduluen ideia nagusiak eta erabilitako
materialak gure dokumentuetara ekarri ditugu.
Aholkulariok ekimen globalean prestatu gara
elkarrekin.
Eskaera egon denean entzun eta erantzun da.
Premia duenari erraztasunak eman zaizkio
eskaera egin dezan.
Eskoletan egindako eskuhartzeen gainbegiraketa,
ikuspegi integralean begirada jarrita, egin da.
Adostutako tresna erabili da.
Gai zerrendetan bere tarteak eskaini dira.
Behar berriak antzeman dira eta erantzun da.

Ikasturtean zehar urteko plana 3 aldiz berrikusi
da.
Prestakuntza partekatu da eta dagokion erregistro
idatzia egin da.
Aholkulariok prestakuntza saioetan parte hartu
dugu.
Partaidetza ekitatiboa eta aldibereko
elkarreragina eman da.
PBtik gai zerrendan parte hartzea eta hausnartzea
kontutan izan da.
PEG batzordeak klaustrorako aurre lanketak
proposatu eta egin ditu.

IKASTETXEKO AHOLKULARI TALDEA IAT
ZER

Ikastetxe bakoitzarekiko aholkulari desberdinen
artean (erreferentea eta HPB) Ikastetxeko
Eskuhartze Plana (IEP) egin

Ikastetxean egingo den lehen bilera elkarrekin
prestatu
IEPn jarraipena, gainbegiraketa eta kontrastea
egitea urtean zehar

IEParen lorpen mailaren garapena ikasturte
amaieran ebaluatu eta aurrerabideak hurrengo
ikasturterako planteatu

NOLA

ADIERAZLEAK

IEPa egiteko tresna erabiliz.
Berritzeguneko urteko plana eta Ikastetxearen
eskaera/beharrak oinarritzat hartuta Ikastetxerako
helburuak eta eskuhartze nagusienak zehaztuz eta adostuz.
Berritzeguneko urteko planetik eratorritako ikastetxe
horrekiko alderdien lotura identifikatuz.
- PEG formazioetatik zein beste prestakuntzetatik
eratorritako inplementazioak uztartuz.
- mintegietatik behar dituen norabideak edota oharrak
aintzat hartuz.
PEG moduluak, proiektuen jarraipenak, BG-ko
mintegietan aurre ikusten den partaidetza eta hpb
esparruan aurre ikusten diren eskuhartzeak zehaztuz
Ikastetxeko erreferenteak mintegi ezberdinetako nahiz
bere eskuhartzearen informazioa jasoz eta HPBko
aholkulariaren eskuhartzearen informazioa elkarjarriz.

-

Ikastetxe gehienen esku-hartze planak idatziz jaso
dira (IEP).

-

-

-

Ikastetxe publiko gehienetan ikastetxean egin den
lehen bileran eskuhartzearen adostasun orriak
bete dira.
IATak mintegien informazioa jaso du.
IEPa IAT bileran aztertu eta aberastu da.
Aurre ikusitako IEPa aurrera eraman da.
Hiruhileko bukaeretan IEParen errebisioa burutu
da.
IEPak aztertu eta ikasturte bukaerako bilerak
prestatu dira.
Ikastetxe gehienetan itxiera bilerak IATak egin
ditu.
Esku hartzeak, aktak Intrawebean jaso dira.

-

IEParen helburuen betetze maila aztertuz.
Ikasturte bukaeran itxiera bilerak denboraz
planifikatuz eta eginez.
IEPak eta esku-hartze erregistroak erkatuz. Esku
hartzeak, aktak,…. Intrawebean jasoz.

-

-

PEG BATZORDEA
ZER

Berritzeguneko Urteko Jarduera Planean
aurreikusitako PEG plangintzaren garapena eta
jarraipena.

NOLA

-

Hilero bilera sistematikoak eginez ostiralero 9:00-11:00
BG Urteko Jarduera Plana uneoro oinarritzat hartuz eta
doitze lana eginaz, helburuen garapen maila eta
helburu berriak txertatuz.
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-

Batzordea hilero elkartu da eta urteko planean
ezarritako helburuak bideratu dira.
Urteko planaren betetze maila kontuan hartu da
eta aurrerabideak planteatu dira.

Ikasleen konpetentziak areagotzeko,
beharrezkoa da irakasleen konpetentzia profila
hobetzea, eta horretarako aholkularien eskuhartzeak ikastetxeetako foro desberdinetara
zabaltzea. PEG-aren moduluak landuko dira era
programatuan.

Ikastetxetan egiten diren esku-hartzeen
gainbegiraketa eta zalantzak bideratu.
Hezkuntza Departamentuak proposatutako
hainbat batzordeen eginkizunak batzorde
honetara ekarri (Hizkuntza Batzordea, Aniztasun
Batzordea, Sare-hezkuntza Batzordea…).

-

-

-

Departamentuak datorren hiru ikasturteetarako
ezarritako PEG-an proposatzen diren moduluen lanketa
bermatuz, horretarako kronograma batean zehaztuko
da.
Klaustroetako irakasleekin batera moduluen
formaziotik gelarako praktiketara nola eraman
pentsatu, bultzatu, aberastu.
Inplementazioarekiko lotura lehen saiotik garatuko da.
Gainbegiraketa ekimen interesgarria da guztiok gure
egiteko moduaz hitz egiteko, esperientziak
partekatzeko…
Departamentuak dituen lan ildoak eta hauekiko
ditugun zereginak presente izanik PEG bileretan eta
beharren arabera bilera espezifikoak eginez edota
klaustrora eramanez.

-

PEG bileretan kideen parte hartzea zabala izan da
eta guztien ekarpenekin egin da. Ekite prozesuari
garrantzia emanez.

-

Moduloak ikastetxeetan zabaldu dira.
Gelarako inplementazioak eta behaketak egin
dira.
Landutako estrategiak eta prozedurak baliagarriak
izan dira.
Estrategiak partekatzeak aholkularitza eta eskuhartzea erraztu du.

-

-

Ikastetxeen prestakuntza koordinatu da eta
jarraipena eman zaio.

-

Ildo nagusietatik eratorritako eginkizunak
bideratu dira.

STEAM BATZORDEA
ZER

NOLA

Zientziarako eta Matematikarako konpetentzien
moduluak Berritzeguneak ikastetxeetan eskaini
behar dituen aholkularitza eta prestakuntzarako
materialak aztertu eta inplementazioa bermatu.

Moduluak garatzeko ditugun baliabideak hilean bitan
(ostiraletan 9:00etatik-11:00etara) egingo ditugun bileretan
aztertu, doitu, aukeratu, prestatuz.

Esandako bilerak egin ditugu (%90)

Ostiraleko hainbat klaustroetan eta beharren arabera
Berritzeguneko beste kideekin irizpideak, tresnak…
partekatuz.
Ikasturtean zehar planifikatutako lan saioetara lan taldeko
bat edo bi aholkulari joanez, zonaldeko ikuspegia eramanez
eta ekarpenak jasoz.

Klaustroetan (hiruhilean behin gutxienez) lan taldeak
egin dituen ekarpenak klaustroetan partekatu ditugu.

Berritzegune Nagusiko STEAM koordinazio
taldearekin hartu emana izan eta bertako
proposamenak aintzat hartu.
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Planifikatutako eta aldez aurretik ikasturteko agendan
aurreikusitako bilera guztietan egon gara, gutxienez
honen ardura dugun bi aholkularitatik bat.

STEAM Deialdia: ikasturte honetan parte hartzen
dutenen jarraipena. Eta datorren ikasturterako
deialdian parte hartze areagotzeko landu.

Deialdian parte hartzen duten ikastetxeekin harreman
zuzena ziurtatuz eta eurei behar duten laguntza eskainiz.

STEAM Deialdiko ikastetxe guztiei Berritzegunean
antolatutako mintegiaren bitartez jarraipena egin
diegu.

Bai PEG formazioan bai Berritzegunean antolatutako
mintegi guztietan (bereziki Zuzendarien, Orientatzaileen eta
STEAM mintegietan) ere STEAM Deialdian parte hartzeak
ikastetxeetarako eduki dezakeen interesa eta
potentzialdadea azpimarratuz.

Matematika eta Zientzia PEG formazioan STEAM
Deialdiak duen interesa azaldu da. STEAM-Euskadi
(http://steam.eus/) guneak dituen material batzuk
erabili dira PEG saioetan.

Ikastetxeetako IATko partaidekin STEAM-i buruzko
informazioa klaustroetan partekatuz, eurak ikastetxeetara
eramateko.

STEAM edukiei buruzko informazioa partekatu da hiru
klaustroetan ikasturtean zehar.

STEAM mintegia:
prestatu eta aurrera eraman, aurreikusitako
plangintzaren arabera. Materiala egokia
presentatu, aukeratu eta osatu.

Deialdiak dakartzan puntuak garatzeko materiala mintegian
parte hartzen dutenekin batera aztertuz eta gelara
eramateko prestatuz.

STEAM ikuspegia garatzen duen materiala aukeratu da
eta MOODLE plataforma eta SITES-aren bitartez
gutxienez parte hartzaile bakoitzetik material bat
partekatu da.

“Partekatuz ikasi”-rako hautagaiak aukeratu.

Euren arteko praktikak elkar jartzea ahalbidetuz eta mintegi
partaide guztien artean “Partekatuz ikasi”-rako praktika
esanguratsuak hautatuz eta hartarako osatzen lagunduz.

Mintegiko partaide guztiek euren proiektu eta
horretarako sortutako edota sortzen ari diren
materialen berri emateko aukera izan du.
“Partekatuz ikasi-rako” hautagai bat aukeratu da.

Mintegian partekatzen diren proiektuen
dibulgazioa sustatu.

Emakumeentzako bokazio zientifikoekin lotura
duten orientatzaileentzako prestakuntza-ildoa
txertatzea, soldata-arrakalari lotutako egoera ere
azpimarratzea.

Dibulgazio foroetara eramateko egin behar diren
egokitzapenetan lagunduz.

Mintegi desberdinen (Hezkidetza, Orientadoreen eta
STEAM) arteko koordinazioren bitartez emakumeen
bokazio zientifikoak sustatzeko jarduerak prestatuz.

Behin PISA-ko emaitzak jasota, zonaldeko emaitzen analisi
kritikoa eginez.
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Herrian, lurraldean edota beste zonaldeetako foroetan
prestatutako proiektuak dibulgatu dira.

Esandako mintegiek bat egin dute emakumeek
zientzian duten papera aztertzeko eta ikastetxeetan
orientazioa egiten denerako hauek bokazio
zientifikorako gerturatzeko estrategiak garatu dira.

STEAM-ekin erlazionatutako kanpo ebaluazioen
emaitzen analisia egin. Bai eta barne
ebaluaziorako erabiltzen ditugun itemen analisia
ikuspegi konpetentzial batetik

Kanpo ebaluazioetan zein barne ebaluazioetan erabiltzen
diren itemen alderaketa eta konpetentzien ikuspegitik
irakurketa kritikoa eginez.

Agenda 21, Industria Foroa (Energia Plana):
A21 foroan parte hartzea

A21 foroan parte hartze aktiboa, proposamenak luzatuz
Berritzegunean elkartzen denean.

Goierriko Energia Plana batzordean parte
hartzea.

Batzordean, orain arte bezala, paper aktiboa hartuz, mahai
gainean jartzen diren proposamenak aurrera ateratzeko,
ikastetxeekin lotura eginez

Bai PISA-ko emaitzen eta itemen analisia, bai barne
ebaluaketetarako erabiltzen diren itemen analisia,
konpetentzien ikuspegitik, egin da.
Ikastetxeek euren barne ebaluaziorako
konpetentziaren ikuspegitik item berriak (tartean
“Irakurriaren Ulermena” ikuspegia barneratzen
dituztenak sortu.
A21-eko foroan %50ean parte hartu dugu.

Goierriko Energia Plana batzordetik egin diren
proposamenak ikastetxeetara luzatu dira, bai A21
foroan, bai eta STEAM mintegiaren bidez ere.

HIZKUNTZA BATZORDEA
ZER

NOLA
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Hizkuntza Trataera Integratua moduluak (PEG)
Berritzeguneak ikastetxeetan eskaini behar
dituen aholkularitza eta prestakuntzarako
materialak aztertu eta inplementazioa bermatu.
Berritzegune Nagusian, Erkidegoko Hizkuntza
foroarekin hartu emana izan eta bertako
gomendioak aintzat hartu.

Moduluak garatzeko ditugun baliabideak bileretan aztertu,
doitu, aukeratu eta prestatu.

Moduluak ikastetxe guztietan eman dira eta
inplementazioa bideratu.

Ikasturtean zehar planifikatutako lan saioetara lan taldeko
bat joanez, zonaldeko ikuspegia eramanez eta ekarpenak
jasoz.

Planifikatutako eta aldez aurretik ikasturteko agendan
aurreikusitako bilera guztietan egon gara.

Berritzeguneko hizkuntza aholkularien
koordinazioa eta jarraipena.

Aholkularion arteko elkar lana bermatuz astero bilduz.
Mintegien arteko informazioa trukatuz.
Klaustroetan eta beharren arabera beste kideekin
irizpideak, tresnak… partekatuz.
Bilera deialdietan parte hartuz, ekarpenak jasoz eta hauen
jarraipena eginaz.

Aurreikusitako plangintza bete egin da.
Mintegiek balorazio ona jaso dute.
Klaustroetan Hizkuntza Batzordeak egin dituen
ekarpenak partekatu ditugu.
Planifikatutako eta aldez aurretik ikasturteko agendan
aurreikusitako bilera guztietan egon gara.

Ulibarri programa aurrera eramateko Hezkuntza
sailak antolaturiko, Plangintza bilerak,
Koordinazio bilerak eta Lan taldeen bileretan
parte hartu eta bertako ildoak eta gomendioak
landu.
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Hizkuntza Mintegiak (Ulibarri eta Hizkuntza
komunikazio gaitasuna areagotzen) prestatu
eta aurrera eraman, aurreikusitako
plangintzaren arabera.
Irakurketa Planaren jarraipena, aholkularitza eta
zabalkundea.

Eleaniztasun deialdiaren jarraipena.

Ikastetxeetako ordezkarien egitekoak aztertu, indartu, eta
dituzten eginkizunak garatzeko aholkularitza eta baliabideez
hornituz eta euren arteko praktikak elkar jartzea
ahalbidetuz.
Gelarako jarduerak proposatuz eta jarraipena eginaz.
Irakurketaren ulermena sakonduz mintegiaren eta
ikastaroaren (Victor Moreno) bitartez.

Deialdian parte hartzen duten ikastetxeekin harreman
zuzena mintegiaren bidez ziurtatuz eta eurei behar duten
laguntza eskainiz.

Aurreikusitako plangintza bete egin da.
Mintegiak balorazio ona jaso du.

Sortutako Irakurketa Planak eta plataforma igo
aurretik guztiak berrikusi ditugu.
Irakurketa Plana ohiko aholkularitzan sarri
erreferentzia izan da eta eskolako oinarrizko tresna
bihurtu da.
Eleaniztasun deialdiko ikastetxe guztietan izan gara
eta programarekiko jarraipena egin da.

HPB Taldeko LAN PLANA
ZER

NOLA
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1- Inklusioren paradigmaren arabera lan egitea, ikasleguztiek kalitatezko hezkuntzarako sarbide, partaidetza
eta aprendizaia izango dutela ziurtatzeko:
- Bailarako esku hartzea koordinatzea eta adostea.
- HPBko ikasleen inguruan dauden deialdiak, baliabide
pertsonal eta materialak kudeatu eta koordinatzea. -Irakasle guztiek hezkuntza behar espezifikoak
dituzten ikasleekin (neae) ardura konpartitua izatea - Ebaluazio psikopedagogikoaren ondorengo familia
txosten eredua eskuratu Hezkuntza Ordezkaritzatik
eta erabiltzen hasi
-

HPBko taldean, arloko beharrak jaso ondoren , gaiakaztertu eta estrategiak pentsatuko dira.
HPBko taldean autoformazioa egingo da, gaien
inguruko sakontzea eta ikastetxeko esku hartzearen gainbegiraketa eginez.
Gelako programazioan egokitzapenak egiten laguntzea
laguntza horiek gauzatze arren.
HPBak dituzten ikasleen kasuetan: Gela arruntean Ptasartu eta gelako programazioan egokitzapenak egiteko
aholkatuko da.
Kanpo erakundeekin elkar lana mantendu
Ordezkaritzako bileretan familia txosten eredua
eskatuz

HPB ikasleen ebaluazioak egiteko pausoak eta
materialak adostu eta orientabideak emateko ildoak
elkar jarri dira.
HPBko ikasleen inguruan dauden baliabide
pertsonalak (EHI, fisioterapia, terapeuta okupazionala
eta Hezkuntza Laguntzarako Espezialistekin )kudeatu
dira, zonako ikuspegia sendotuz.
HPBko ikasleen inguruan dauden baliabide
pertsonalekin(Logopeda-/EHI, fisioterapia, terapeuta
okupazionala eta Hezkuntza Laguntzarako
Espezialistak) koordinazioa aurrera eraman da.
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2.- Ikastetxe eta ikasmaila guztietan (LH, DBH, BATX,
ZIG, GELA EGONKORRAK) HPB aholkulari eta
Berritzeguneko beste espezialistek (ALE,
fisioterapeuta, terapeuta okupazionala) ikasleen
garapenaren eta detekzioaren jarraipenerako
prozesua egitea, ikasleen irteera-profila kontutan
izanik.
3.-Baliabide digital eta mediatikoak normaltasunez
uztartzea disziplina arlo guztietan erronka dela eta,
Berritzeguneko espezialistak eta aholkulariak, HPB-ak
dituzten ikasle eta irakasleekin curriculumera iristeko
eta garatzeko, programa eta material ezberdinak
aholkatzea eta erraztea.

- Ikasturtean zehar HPB-ko erreferentziazko
aholkulariak ikastetxetan egingo dituen saioetan
Ikasleen egoera aztergai izango da.
- Hezkuntza ibilbideko irteera profiletaz familiekin hitz
eginez.

Ikastetxe eta ikasmaila guztietan HPB aholkulariak
ikasleen garapenaren eta detekzioaren jarraipenerako
prozesua %90ean egin du.
HPB Ikasleen irteera-profila ikastetxeetan landu da.

-Ebaluazio psikopedagogiakoetan oinarrituta
elkarrekin koordinatuz eta adostuz.
- Terapeuta Okupazionalarekin elkar lana mantendu -

Beharra izan duten ikastetxe guztietan, materialen
egokitzapenak aurrera eraman dira.
HPB-ak dituzten ikasleak curriculumera iristeko eta
garatzeko, programa eta material ezberdinak
aholkatu dira

4.-Prestakuntzari erreparatuz:.
4.1Garapenaren Ohiko Zaintzaren prozesuaren
jarraipena Kontsultore-PT mintegian egingo da.

- Kontsultore- Pt mintegian arreta goiztiarraren gaia landuz.
- Ikasturtean zehar HPB-ko erreferentziazko
aholkulariak ikastetxetako laguntza taldeetan egingo
diren saioetan gaiari erreparatuz.
- Laguntza irakasleen konpetentzia profilean lortutako
alderdiak ohartarazten lagundu eta lortzeko bidean
dituzten alderdiak garatzeko proposamenak eginez. -

Irakasleek detekziorako baliabide eta prozedurak
eskuratu dituzte.
Kontsultoreak HPBko aholkulariaren laguntzarekin
detekzio espezifikoa egin dute

Ikastetxeetan HPBko aholkulariak kontsultoreak
detekzio espezifikoan aholkatzen jarraituko du.
Ondoren, lagundu tutore eta familiei orientabideak
ematen
Arreta Goiztiarreko esku-hartze sistematikoa
burutu,Gipuzkoa mailako batzordeetan parte hartuz
4.2.- Laguntza irakasleen konpetentzia profila
irakasleekin aztertu eta gelarako ekarpenak zehaztea
Ikasleen beharren araberan gai monografikoen lanketa
egitea
Irakasleen esperientziak konpartitu eta elkarrengandik
ikasteko bidea indartzen jarraitzea, ikasleei eta beste
irakasleei laguntzeko.
4.3.- Orientatzaileak prestatu hezkuntza zailtasunen
detekzio espezifikoan.

-Ikuspegi ezbedinetan prestatu(eredu psikosoziala, DUA), espazioen garrantziaz jabetu,,,
-Zumarragako ospitalean prestakuntza eta koordinazio
saioak aurrera eramanez.
Orientatzaile/PT mintegian ebaluazio
psikopedagogikoaren gaia landuz.
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BGan kontsultore/Pt mintegian eta ikastetxetako
HPB aholkularien esku-hartzeetan laguntza irakasleen
konpetentzia profila konpartitu da.
Hezkuntza Laguntzarako espezialistekin prestakuntza
egin da.
Praktika onak partekatu dira.

4.4 Zonaldeko Osakidetza sarearekin elkarlana
-HPB ikasle inguruan Hezkuntzako sarearen
funtzionamenduaren berri eman Osakidetza sareari
(pediatra eta neuropediatra).
-Hezkuntza eta Osakidetza artean elkarlana sustatu.
Ikastetxez kanporako ikasleen deribazioak martxan
dagoen protokoloa erabiliz egitea.
( -OMZkin deribazio prozedurak gaurkotu) .
5- Goi mailako gaitasunak dituzten ikasleentzat
hezkuntza arreta Plana (2019-2022) zabaldu eta gure
arduran dauden esparruak garatu
6.- Familiekin eta beste hezkuntza-eragileekin
ikastetxeko prozesu eta jardueretan elkarlana
bultzatzea.

Ikastetxeetan ikasleen deribazioa kanpo zerbitzuetaraegiteko prozedura eta baliabideak landu.

Ikastetxez kanporako ikasleen deribazioak idatziz egin
dira.

- Ohiko Prestakuntza Taldeetan Planaren eta
proposartzendiren jardueren zabalkuntza
- Ikastetxeetan Kontsultore nahiz Orientatzaileei
Detekzio Espezioaren aholkularitzan garapen
goiztiarraren inguruko informazioa zabalduz.

- Detekzio Espezifikoan Goi mailako gaitasunak
dituzten ikasleen Detekzioarako indikatzaileak
ikastetxeetan azaldu dira.

Ikastetxean, beharraren arabera, eragile ezberdinekinbilerak eginez.
-

Hezkuntza sistemako barne eragileekin (EHI, TO,
FISIO, CRI, e.a.) koordinazio sistematizatua burutu da.
Hainbat erakundeekin (Gautena, Aspace, OMZ)
koordinazio sistematizatua burutu da.
Eskaera egin duten familiekin koordinazioa burutu da.
Eskola eremuan esku-hartzea duten erakundeekin
ikasturte haserako bilera burutu da.

-

7.- Langile eta baliabide kudeaketaren autonomiarantz
aurrera egitea beharrezkotzat jotzen denez, Hezkuntza
Sailari HPBri lotutako baliabide pertsonal eta
materialen kudeaketa proposamenak egitea.
Baliabide curricularren aholkularitza, kudeaketa eta
gainbegiraketa egitea.
8.- Bailarako hainbat ikasleen ibilbidean hezkuntza beharrei erantzuteko nahian gela egonkorra eta
zeregin ikasketako gela ikastetxe publikotan finkatzen
lagundu.
-

W67aren bidez proposamen eta kudeaketa lanak
eginez.
CNENak, salbuespeneko errepikapenak, eskolaratze proposamenak....eta abarrei buru ikastetxeetan
aholkularitza emanez eta kudeaketa eginez
Terapeuta Okupazionalarekin elkar lana mantendu
Agente desberdinekin bilerak sistematikoak aurrera eramanez(Hezkuntza Saila, ikastetxeko zuzendaritza,
familia…)
Geletako profesionalei laguntza emanez Gelako eta
ikasleen banan banakako Autonomia Planak eginez.

Ikastetxeko HBP baliabide egokien kudeaketa
proposamenak egin eta adostu dira.
Epeak errespetatuz Hezkuntza Sailari baliabideen
kudeaketaren proposamenak egin zaizkio.

Gela Egonkor eta ZIG Proiektuek gauzatu dira. Gelako
Proeiktu Curricularrak egin dira.
Ikasleek banako Autonomia Plangintza egina dute.

TERAPEUTA OKUPAZIONALA eta HPB AHOLKULARIA IAT
ZER

NOLA
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Guztientzako eskola ikuspuntutik ikaslearen
momentuzko beharrak aztertu eta ahal den
erantzun inklusiboena ematen saiatzea.
Zailtasunak dituzten ikasle eta irakasleekin
curriculumera iristeko eta garatzeko programa
eta material ezberdinak aholkatzea eta erraztea
(ordenagailuak, aulkiak … ).

-TO- aren aurkezpena ikastetxe-ikastetxez egin kasu
berrietan laguntza taldean.
Ikasleen behaketak eginez.
Tutoreei aholkuak emanez.
-Ikastetxean HPB aholkulariari egindako eskaera TO ri
helaraziz. Ondoren, TO espezialistak balorazioa eginez eta
curriculumera iristeko proposamenak aurkeztuz; ikaslearen
inguruan lanean dauden langilegoari eta familiari.

-

Ikastetxeak berriak direnean TO- aren
aurkezpena egin da.
Hainbat Tutoreei orientabideak eman zaizkio
HPB aholkulariak beharrezkoak diren kasuak TO –
ri bideratu dizkio.
TO-k balorazio guztiak egin ditu.
TO-k ikastetxean eta familian proposamenak egin
ditu.

TERAPEUTA OKUPAZIONALA eta HPB AHOLKULARI ARDURADUNA
ZER

1.- Terapia okupazionala zerbitzuaren antolaketa
bailararako diseinatzea.
2.- Ikasleekin erabiltzen den material eta
programa espezifikoen kudeaketa egitea.

NOLA

-Beharrak aztertu, erantzuteko irizpideak eta prozedurak
adostuz.
- Hiru hilabeteko koordinazio bileretan beharren jarraipen
sistematikoa eginez.

ADIERAZLEA

- Urteko plana eta memoria egin da
- Urteko planaren jarraipena egin da
- Material eta programa zehatzak kudeatu dira
- Material eta programen eskaera ezberdinak lotu
dira.

FISIOTERAPEUTA HPB ARDURADUNA
ZER

NOLA

Fisioterapia zerbitzuaren antolaketa eta eskuhartzea zonaldean egitea .

- Beharrak aztertu, erantzuteko irizpideak eta
prozedurak adostu

Mugikortasunerako zailtasunak dituzten
ikasleekin autonomia garatze arren esku-hartze
zuzenak egiten direla ziurtatzea.
- Ikastetxean ikaslearekin jarduerak
ezberdinak egiten direla ziurtatzea.

-

Jarraipen bilerak irakasle eta familiarekin burutuz,
aholkuak emanez.
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-Urteko planaren jarraipena egin da
-Urteko plana eta memoria egin da.
Ikasleak tratamendu zuzena jaso du.
Jarraipen bilerak burutu dira.

FISIOTERAPEUTA HPB AHOLKULARIA IAT
ZER

NOLA
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Behar berriak direnean, fisioren aurkezpena
ikastetxean egitea.
Guztientzako eskola ikuspuntutik ikaslearen
momentuzko beharrak aztertu eta ahal den
erantzun inklusiboena ematen saiatu.

-HPB arduradunak fisioarekin ikastetxean esku-hartzea
definituz.
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- Fisioarekin eskola inklusiboaren inguruko lanketa
egin da.

5.2. BAKARKAKO LAN PLANAK
ERREFERENTZIAK

Pello Akizu

Gema
Aldasoro

Eva Aztiria

HPB AHOLKULARITZA

-Alkartasuna HLHI
-Ugaro HLHI
-Domingo Agirre
HLHI
-Segurako Euskal
Girotze Barnetegia

PEG MODULUAK
IKASTETXEETAN

MINTEGIAK
IKASTAROAK

BARNE ARDURAK

Ulibarri

PEG
IAT
Klaustroa

HTI

-Zerain HLHI
-Urretxu-Zumarraga
ikastola

-JM Barandiaran HLHI
-Zerain HLHI
·Olazabal BHI
·Oianguren BHI
·Urdaneta HLHI
·Aitxuri HLHI
-Urretxu-Zumarraga
ikastola
-Ezkio-Itsaso HLHI

-Balantzategi HLHI
-Beasaingo Ikastola

-Balantzategi HLHI
-Beasaingo Ikast.
-Haztegi ikastola
-A. Iparragirre HLHI
-D. Agirre HLHI
-Jakintza Ikastola
-Laiotz HLHI

HPB taldea
IAT
Klaustroa
IAT (EHE,
Fisio, T.O)

PT mintegia
-Orientatzaileen
mintegia

HLE-en
koordinatzailea
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BATZORDE
PARTAIDETZA

HPB taldea
BP
IAT
Klaustroa
IAT (EHE,
Fisio, T.O)

KANPO ARDURAK
BGN/ ISEI/…

·Ulibarri programa
·Jaurlaritzako
Euskara Zerbitzua
·Udal Euskara
Zerbitzua
·Euskal Girotze
Barnetegiak

·GAUTENA

· CRI
· OMZ Zumarraga

ERREFERENTZIAK

Izaskun
Baleztena

Jose Mari
de Juan

Nekane
Esnaola

-La Salle Legazpi

HPB AHOLKULARITZA

MINTEGIAK
IKASTAROAK

-La Salle Legazpi
-La Salle S. Jose
-Iparragirre BHI
-Lardizabal HLHI
-Alkartasuna HLHI
-Gela egonkorra
Beasain
-ZIG Goierri
-Gainzuri HLHI

-Laiotz HLHI
-JM Barandiaran
HLHI
-Aitxuri HLHI

-Urkipe HLHI
-Olaberria HLHI

PEG MODULUAK
IKASTETXEETAN

JL Gonzalo
“Atxikimendu
arazoa duten
ikasleei gela
arruntean
laguntza”

BARNE ARDURAK

HEH, fisio eta TO
koordinatzailea

BATZORDE
PARTAIDETZA

BP
HPB taldea
IAT
Klaustroa
IAT (EHE, Fisio,
T.O)

KANPO ARDURAK
BGN/ ISEI/…

· ASPACE

EHI mintegia

IKTen Mintegia:
a) Sare_Hezkuntza
gelan
b) IKTen Ereduaren
auditoritzak
c) Irakasleariaren
konpetentzia
digitala

KDigitala

Kudeaketak:
·Premia
·Zerbitzaria
·WebguneaK
·Moodle
·Intraweb
·Google APPS
·Hezkuntzaren
webguneak:
Amarauna,
Auditoritzak, …

PEG
IAT
Klaustroa

HPB
taldea
IAT
Klaustroa
IAT (EHE,
Fisio,
T.O)

-Urkipe HLHI
-Olaberria HLHI
-Ugaro HLHI
-San Benito ikast
-San Andres HLHI
-Beasain BHI
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· IKTen
Ereduaren
auditoritzak
·CAU
·BGko
Jardunaldien
partaidetza
·Gipuzkoako IKT
Taldea
·IKT Programa

·Aransgi
- GIPUZKOAKO ARRETA
GOIZTIARREKO
BATZORDEAK ( OngizateOsakidetza-Hezkuntza;
Aholkularien taldea;
Lurralde arteko
aholkularien koordinazioa
·OMZ Beasain

ERREFERENTZIAK

David
Bilbao

Koldo
Lopez

- San Benito Ikastola
- Jakintza Ikastola
- La Salle-San Jose
-HHI UrretxuZumarraga
-HHI Beasain

HPB
AHOLKULARITZA

PEG MODULUAK
IKASTETXEETAN

MINTEGIAK
IKASTAROAK

BARNE ARDURAK

-HIPI
-Hizkuntza
komunikazio
konpetentzia
garatzen

HTI

BP
PEG
Klaustroa
Hizkuntza
IAT
PEG (Zientzia
eta
Matematika)
STEAM
batzordea
Klaustroa
IAT

-STEAM
-Orientatzaileak

-Olazabal BHI
-Oianguren BHI
-JM Iparragirre BHI
-Beasain BHI
-Haztegi ikastola

Matematika
manipulatiboa
(Ana Santiago)

-Zuzendaritza
-Elkarbizitza/Hezkidetza
Pilare
Muxika

María Tato

-Lardizabal HLHI

-Gainzuri HLHI
-Ezkio-Itsaso HLHI
-San Andres HLHI
-Murumendi HLHI
-A. Iparragirre HLHI
-Urdaneta HLHI

Begirada kozienteak
(Ikertze, Calcuta ondoan)
Yoga ikasgelan
(Lorea Perea)

KZ
KM

HH Mintegia
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BATZORDE
PARTAIDETZA

Zuzendaritza
BP
Klaustroa

BP
IAT
PEG
Klaustroa

BP
PEG (Zientzia eta
Matematika)
IAT
Klaustroa

KANPO ARDURAK
BGN/ ISEI/…

BN:
- Hizkuntza foroa
- Aniztasuna

·BN:
-STEAM
-Industria Foroa:
En- ergia plana.
-A21

·Berrikuntza
zuzendaritza
Erkidegoko foroa
·Lurralde
Ordezkaritza
·BN Zuzendaritza
programa
.Elkarbizitza/Hezkid
etza BNn
·GOIEKI foro soziala

·BN HH-LH foroa

6.BARNE PRESTAKUNTZA
Beharraren arabera Hezkuntza Sailaren orientabideak, gidak, protokoloak, planak…
aholkularitzarako aztertu eta gure zonalderako duten inplikazioa zehazten jarraitu behar dugu
eta kasu batzuetan sakontzen. Besteak beste, Inklusio Plana, Hezkidetza Plana, Ikasle
inmigrateen harrera plana, Goi mailako gaitasunak, STEAM, ebaluazio frogetako Item
liberatuak eta abar.
Bestalde, aholkulariok jasotzen ditugun banakako prestakuntzetatik eratorritako
ideiak, proposamenak… guztion artean barne koordinazio taldeetan konpartitu eta lantzeko
bidea egingo da.

Ordiziako Berritzegunea G04

URTEKO PLANA
2019-20 ikasturtea
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